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Um país chamado Portugal 

 Ao chegarem ao local onde denominamos de Brasil, no ano de 

1500, os portugueses encontraram os indígenas. Mas antes de 

estudarmos esse encontro, vamos aprender um pouco mais sobre os 
portugueses.  

 Portugal foi o país de onde vieram os portugueses que 

conquistaram o que seria o Brasil. Você sabe onde fica Portugal?  

 É um país no sul da Europa, que faz fronteira com a Espanha. Sua localização às 

margens do Oceano Atlântico influenciou muitos aspectos da cultura do país. A cultura 

portuguesa é muito rica em música, dança e literatura, as quais também foram trazidas para 
cá. Em Portugal os habitantes falam o português. Em nosso país, também falamos a língua 

portuguesa. É uma herança deixada por esse povo.   

 E por falar em cultura, o fado, é um estilo musical 

popular, nascido em Portugal. Como este é um país com um 

litoral muito extenso, as atividades marítimas foram, e ainda 
são, muito importantes. O fado é uma forma de expressar a 

saudade daqueles que partiam. Por isso é cantado com muito 

sentimento, parecendo, muitas vezes, um canto de dor.  

 Você conhece algum prato típico de Portugal? Talvez você tenha 

pensado no bacalhau.  Mas não é só esse peixe que é usado para fazer 

pratos saborosos pelos portugueses. O caldo verde, feito com folhas de 
couve, é outro exemplo. Também há os doces, a maioria feitos com gemas 

de ovos.  

 Muitos dos alimentos que conhecemos hoje foram trazidos para o 

Brasil pelos portugueses, como as carnes de galinha e de boi, antes não conhecidas pelos 

índios que moravam aqui.  



 

2 
 

 Após a leitura responda: 

1. Onde fica o país de Portugal? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Cite um prato típico de Portugal citado no texto? 

_____________________________________________________________________ 

  
     

              Um doce típico de Portugal, mas que é muito apreciado no Brasil, é o arroz-

doce.  

Vamos aprender como se faz?  

    
Arroz-doce com leite de coco 

               Ingredientes 

               1 xícara de chá de arroz (lavado) 
               3 xícaras de chá de água 
               1 lata de leite condensado 
               1 lata de creme de leite 
               500 ml de leite 
               250 ml de leite de coco 
               150 g de flocos de coco 
               10 colheres de sopa de açúcar 
               Canela em pó 
 
               Modo de preparo 
 
               Numa panela, coloque as medidas das três xícaras de água e o arroz para cozinhar. 

À parte, misture o leite condensado, o leite de coco, o açúcar e o leite. Quando a água 
estiver quase secando, adicione essa mistura e deixe cozinhar até obter uma consistência 
mais firme.  Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e os flocos de coco. Misture e 
leve à geladeira. Quando for servir, decore com a canela.  

                
                 

     Agora é a sua vez! Pesquise uma outra receita típica do país de 
Portugal e compartilhe conosco. Anote no seu caderno e não esqueça 
de colocar o título, ingredientes e modo de preparo.                  
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Resolvendo Multiplicação  
 

 O agrupamento pode ser uma estratégia que ajuda a multiplicar diferentes elementos.

 
 

1. Resolva. 
 

A. Lucas comprou três pacotes contendo sete figurinhas em cada. Quantas figurinhas 
ele comprou? 

 
 

B. Beatriz tem 8 caixinhas com 5 pulseiras em cada uma. Quantas pulseiras ela tem ao 
todo? 

 
 

C. Se um caderno custa 13 reais, quanto custarão 3 cadernos? 
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2. Nathany e Rayssa gostam de escrever sequências de números em cartelas em que há 
uma regra para sua construção. Elas mostraram três sequências que criaram e pediram 
para um colega completar as duas cartelas em branco com os números que estão 
faltando. Faça isso você também.  
 

 

 

   


